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PPuubblliicciiddaaddee  ddaass  ddeelliibbeerraaççõõeess  ttoommaaddaass  ppeellaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  
  
  

 

  ------------  Pedro Daniel Machado Gomes,,  lliicceenncciiaaddoo  eemm  DDiirreeiittoo,,  PPrreessiiddeennttee  ddaa  

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  LLoouussaaddaa::  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  TToorrnnaa  ppúúbblliiccoo,,  nnooss  tteerrmmooss  ee  ppaarraa  eeffeeiittooss  pprreevviissttooss  nnoo  aarrttºº..  5566ºº  ddoo  RReeggiimmee  

JJuurrííddiiccoo  ddaass  AAuuttaarrqquuiiaass  LLooccaaiiss,,  aapprroovvaaddoo  ppeellaa  LLeeii  nnºº..  7755//22001133,,  ddee  1122//0099,,  oo  tteeoorr  

ddaass  ddeelliibbeerraaççõõeess  ttoommaaddaass  ppoorr  eessttaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  nnaa  ssuuaa  rreeuunniiããoo  oorrddiinnáárriiaa  

ddee  0033  ddee  MMaarrççoo  ddee  22001144..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  88,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

qquuaallqquueerr  iinntteerreessssaaddoo..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1133  ddee  MMaarrççoo  ddee  22001144..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Assunto Deliberação 
tomada 

Resultado da 
votação 

Atribuição de um voto de louvor à Associação 
de Hóquei de Lousada pela conquista do 
título de Campeã Nacional de Hóquei de Sala 
nas categorias de Sub13 e Sub18  

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um voto de louvor ao Lousada 
Ténis Atlântico pela conquista do título de 
Campeão Regional da Zona Norte Interclubes 
por equipas feminino  

Aprovado Unanimidade 



 

 
1. DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Legalização de um edifício destinado a 
armazém de retém, sito na estrada S. Salvador 
de Moreira, nº. 805, freguesia de Sousela, em 
nome de Valentim da Silva Nunes Carneiro – 
Procº. nº. 9/14 - Reconhecimento o interesse 
municipal da atividade em causa 

Aprovado Unanimidade 

Loteamento de um terreno, sito no lugar de 
Carmo, freguesia de Barrosas, Santo Estevão, 
em nome de Noel da Silva Meneses  – Proc. n.º  
2/L/13 

Aprovado Unanimidade 

 
 
  

 
 



 

2. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E AMBIENTE 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Construção do centro escolar do Corgo, Meinedo, 
- nomeação dos intervenientes em obra, 
designadamente fiscalização e coordenador de 
segurança em obra: 
- Diretor de fiscalização: Engº. Fernando 
Gonçalves, Engº. Civil;  
- Substituto de diretor de fiscalização: Manel da 
Silva Teixeira, Assistente Técnico;  
-  Fiscal da obra: Amadeu Neves e César Moreira, 
Assistentes Técnicos; e  
- Coordenador de segurança e saúde em Obra: 
Sílvia Teixeira, Engª 

Aprovado Unanimidade 

Construção do centro escolar de Sousela - 
nomeação dos intervenientes em obra, 
nomeadamente fiscalização e coordenador de 
segurança em obra constituída da seguinte forma: 
- Diretor de fiscalização:  Fernando Gonçalves 
Engª. Civil;  
- Substituto de diretor de fiscalização: Manuel da 
Silva Teixeira, Assistente Técnico;  
-  Fiscal da obra: José Manuel Ferreira de Sousa, 
Assistente Técnico; e  
- Coordenador de segurança e saúde em Obra: 
Sílvia Teixeira, Engª.  

Aprovado Unanimidade 

Construção do centro escolar de Casais - 
Aprovação do plano de segurança e saúde da 
empreitada  

Aprovado Unanimidade 

Construção do centro escolar de Casais - 
nomeação dos intervenientes em obra, 
designadamente fiscalização e coordenador de 
segurança em obra constituída da seguinte forma: 
- Diretor de fiscalização: Engª. Fernanda Maria 
Morais de Lemos, Engª. Civil; 
- Substituto de diretor de fiscalização: Conceição 
Soares, Engº; 
-  Fiscal da obra: Amadeu Neves e César Moreira, 
Assistentes Técnicos; e 
- Coordenador de segurança e Saúde em Obra: 
Sílvia Teixeira, Engª. 

Aprovado Unanimidade 

Construção do centro escolar de Caíde de Rei - 
Aprovação do plano de segurança e saúde da 
empreitada  

Aprovado Unanimidade 

Construção do centro escolar de Caíde de Rei - 
nomeação dos intervenientes em obra, 
designadamente fiscalização e coordenador de 
segurança em obra constituída da seguinte forma: 
- Diretor de fiscalização: Engª. Fernanda Maria 
Morais de Lemos, Engª. Civil; 
- Substituto de diretor de fiscalização: Conceição 
Soares, Engº; 
-  Fiscal da obra: Amadeu Neves e César Moreira, 
Assistentes Técnicos; e 
- Coordenador de segurança e Saúde em Obra: 
Sílvia Teixeira, Engª. 

Aprovado Unanimidade 



 

Construção do centro escolar de Lodares - 
Aprovação do plano de segurança e saúde da 
empreitada  

Aprovado Unanimidade 

Construção do centro escolar de Lodares - 
nomeação dos intervenientes em obra, 
designadamente fiscalização e coordenador de 
segurança em obra constituída da seguinte forma: 
- Diretor de fiscalização: Engª. Fernanda Maria 
Morais de Lemos, Engª. Civil; 
- Substituto de diretor de fiscalização: Conceição 
Soares, Engº; 
-  Fiscal da obra: Amadeu Neves e César Moreira, 
Assistentes Técnicos; e 
- Coordenador de segurança e Saúde em Obra: 
Sílvia Teixeira, Engª. 

Aprovado Unanimidade 

Construção do centro escolar de Nespereira - 
Aprovação do plano de segurança e saúde da 
empreitada  

Aprovado Unanimidade 

Construção do centro escolar de Nespereira - 
nomeação dos intervenientes em obra, 
designadamente fiscalização e coordenador de 
segurança em obra constituída da seguinte forma: 
- Diretor de fiscalização: Engª. Fernanda Maria 
Morais de Lemos, Engª. Civil; 
- Substituto de diretor de fiscalização: Conceição 
Soares, Engº; 
-  Fiscal da obra: Amadeu Neves e César Moreira, 
Assistentes Técnicos; e 
- Coordenador de segurança e Saúde em Obra: 
Sílvia Teixeira, Engª. 

Aprovado Unanimidade 

Construção do centro escolar de Cristelos - 
Aprovação do plano de segurança e saúde da 
empreitada  

Aprovado Unanimidade 

Construção do centro escolar de Cristelos - 
nomeação dos intervenientes em obra, 
designadamente fiscalização e coordenador de 
segurança em obra constituída da seguinte forma: 
- Diretor de fiscalização: Engª. Fernanda Maria 
Morais de Lemos, Engª. Civil; 
- Substituto de diretor de fiscalização: Conceição 
Soares, Engº; 
-  Fiscal da obra: Amadeu Neves e César Moreira, 
Assistentes Técnicos; e 
- Coordenador de segurança e Saúde em Obra: 
Sílvia Teixeira, Engª. 

Aprovado Unanimidade 

Intercetor do Mezio – Pontos de Ligação - 
autorização de constituição de servidão de 
aqueduto público subterrâneo, a celebrar entre 
este Município e Joaquim Peixoto Gomes e esposa 
Adelaide Ferreira de Matos 

Aprovado Unanimidade 

Protocolo de cooperação entre o Município de 
Lousada e a Universidade do Minho que visa a 
criação de mecanismos de cooperação 
cientifica, técnica e cultural em domínios que 
forem considerados de interesse mútuo 

Aprovado Unanimidade 

 
 
   



 

Adenda nº. 1 ao Protocolo de cooperação entre o 
Município de Lousada e a Universidade do Minho, 
que visa desenvolver, através do Instituto de 
Ciências Sociais (ICS) da Universidade do Minho  
criação de mecanismos de cooperação 
cientifica, técnica e cultural em domínios que 
forem considerados de interesse mútuo 

Aprovado Unanimidade 

Adenda nº. 2 ao Protocolo de cooperação entre o 
Município de Lousada e a Universidade do Minho, 
que visa garantir a realização de estágios ao nível 
de alunos de mestrado em Geografia da 
Universidade do Minho, orientados para o 
desenvolvimento das aplicações associadas à 
gestão e desenvolvimento das plataformas SIG, 
como é o caso do SIG Lousada 

Aprovado Unanimidade 

Pedido de isenção total do pagamento da tarifa 
de disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais - Maria de Fátima 
Vieira Teixeira – Torno, consumidor nº. 10317 

Deferido Unanimidade 

Pedido de isenção de 50% do pagamento da 
tarifa de disponibilidade de água e saneamento 
dos utilizadores domésticos finais - Ana Maria Pinto 
da Silva Coelho, consumidor nº. 11958 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em nome de 
Maria Ana Fernandes Teixeira – Vilar do Torno e 
Alentém, utente nº. 840 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em nome de 
Júlia de Jesus – Caíde de Rei, utente nº. 2126 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em nome de 
Maria de Fátima Vieira Teixeira - Torno, utente nº. 
10317 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em nome de 
Rui Manuel Ribeiro de Bessa – Nevogilde, utente nº. 
11930 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em nome de 
Rui Manuel Ribeiro de Bessa – Nevogilde, utente nº. 
11930 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em nome de 
Rui Manuel Ribeiro de Bessa – Nevogilde, utente nº. 
11930 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em nome de 
Maria Manuel Rocha Nunes – Caíde de Rei, utente 
nº. 1695 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em nome de 
Ana Maria Pinto da Silva Coelho – Cernadelo, 
utente nº. 11958 

Indeferido Unanimidade 

Parque urbano dr. Mário Fonseca – Aquisição de 
propriedade inserida no Parque Urbano, 
propriedade da S.T.L. – Sociedade de Turismo de 
Lousada, pelo valor de 50.000,00€ 

Aprovado Unanimidade 



 

Trilho do Sousa – Ligação do Parque Urbano ao Rio 
Sousa – Cedência gratuita de terreno para a 
implementação do percurso pedestre 

Aprovado Unanimidade 

 



 

3. DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ACTIVIDADES ECONÓMICAS E TURISMO 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Normas do concurso X Olimpíadas da Europa, 
da atribuição de prémios para os vencedores, 
num valor total de 571,67€,  bem como a 
transferência de uma verba de 1,46€ por 
aluno, para a Escola Secundária de Lousada 

Aprovado Unanimidade 

   



 

4. DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO, PATRIMÓNIO, CULTURA, EDUCAÇÃO E DESPORTO  

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Isenção do pagamento de refeição escolar 
ao aluno João Carlos Macedo Monteiro  Aprovado Unanimidade 

 


